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Capitolul 1  
 

 
 
1. Cuvintele Ecclisiastisului, ale fiului lui 

David, împăratul lui Israil în Ierusalim.  
2. „Deșertăciune a deșertăciunilor [ματαιότης 

ματαιοτήτων]”, a zis Ecclisiastisul [ὁ Ἐκκλησιασ- 
τής]. Deșertăciune a deșertăciunilor, [căci] toate 
[sunt] deșertăciune.  

3. Care [este] prisosirea omului, în toată truda 
lui [cu] care se trudește sub soare?  

4. Un neam moare și un [alt] neam apare, dar 
pământul a stat întru veac.  

5. Și soarele răsare și soarele [iarăși] apune și 
întru locul lui se trage.  

6. Răsărind, el acolo merge, către austru și 
înconjoară către crivăț. Înconjoară înconjurând: 
[așa] merge vântul. Și vântul, întru înconjurările lui 
se întoarce.  

7. Toate pâraiele merg întru mare și marea nu 
va fi umplută, [căci] întru locul [în] care pâraiele 
merg, acolo ele se întorc să meargă.   

8. Toate cuvintele [sunt cu] osteneli [πάντες οἱ 
λόγοι ἔγκοποι]. [Și] nu va putea omul a vorbi și nu 
se va umple ochiul a vedea și nu se va umple ure- 
chea din auzire.  

9. Ce a fost, aceeași va fi și ce s-a făcut, aceeași 
se va face și nu este [lucru cu] totul nou sub soare 
[καὶ οὐκ ἔστιν πᾶν πρόσφατον ὑπὸ τὸν ἥλιον].  

10. Care va grăi și va spune: „Iată, acesta este 
[lucru] nou [ἰδὲ τοῦτο καινόν ἐστιν]!”, [trebuie să 
știe că] deja s-a[u] făcut în veci cele care s-au făcut 
dinaintea noastră.  
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11. Nu [mai] este pomenirea celor dintâi [οὐκ 
ἔστιν μνήμη τοῖς πρώτοις] și întocmai celor de apoi 
făcându-li-se, nu va fi lor pomenire cu cele care se 
vor face întru cele de apoi.  

12. Eu, Ecclisiastisul, am fost împărat în Israil, 
în Ierusalim.  

13. Și am dat inima mea să caute și să isco- 
dească, în[tru] înțelepciune, despre toate care se fac 
sub cer [περὶ πάντων τῶν γινομένων ὑπὸ τὸν οὐρα- 
νόν]. Că buimăcire rea [περισπασμὸν πονηρὸν] a dat 
Dumnezeu fiilor omului, [pentru] a se buimăci2 
în[tru] sine[le] [τοῦ περισπᾶσθαι ἐν αὐτῷ] [lor].    

14. Și am văzut toate lucrurile care au fost 
făcute sub soare, și, iată, toate [sunt] deșertăciune 
și alegere de vânt [καὶ προαίρεσις πνεύματος]!  

15. Strâmbându-se, nu va putea să se împodo- 
bească și lipsa nu va putea să se numere.  

16. Zis-am eu în inima mea a zice: „Iată, eu m-
am mărit și am adăugat înțelepciune [în sufletul  
meu] peste toți3 care au fost [mai] înaintea mea în 
Ierusalim și inima mea a văzut multe [multă] înțe- 
lepciune și cunoaștere [καὶ καρδία μου εἶδεν πολλά 
σοφίαν καὶ γνῶσιν]! 

17. Și am dat inima mea să cunoască înțelep- 
ciunea și cunoașterea, parabole și înțelegere [și am 
înțeles] că până și aceasta este alegere de vânt [προ- 
αίρεσις πνεύματος].  

18. Că[ci] în[tru] mulțimea înțelepciunii [este] 
mulțime de cunoaștere [ὅτι ἐν πλήθει σοφίας πλῆ- 
θος γνώσεως] și cel care adaugă cunoaștere își va 
adăuga durere [καὶ ὁ προστιθεὶς γνῶσιν προσθήσει 
ἄλγημα]”.  

 

                                           
2 A se ameți, a se zăpăci.  
3 Mai mult decât toți.  

5



Capitolul 2  
 

 
 
1. Eu am zis în[tru] inima mea: „Așadar, vino 

[și] te voi încerca în[tru] veselie! Și vezi în[tru] 
bine!”. Și, iată, chiar [și] aceasta [este] deșertăciune!  

2. Râsului i-am zis: „rotire [περιφορὰν]” și 
veseliei: „De ce faci aceasta?”.  

3. [Apoi] am iscodit în inima mea să trag întru 
vin trupul meu – dar inima mea m-a povățuit în[tru] 
înțelepciune – și să apuc în[tru] nebunie, până am 
să văd care [este] binele fiilor omului, care vor face 
sub soare numărul zilelor vieții lor.  

4. Am mărit lucrul meu, mi-am zidit mie case, 
mi-am sădit mie vii, 

5. mi-am făcut mie grădini [κήπους] și para- 
disuri [παραδείσους] și am sădit în ele pomi de toată 
roada.  

6. Mi-am făcut mie scăldători/ piscine de ape 
[κολυμβήθρας ὑδάτων], ca să adăp din ele dum- 
brăvile odrăslind pomi.  

7. Am dobândit slujitori și slujitoare și casnici 
mi s-au făcut mie, cât și câștigare multă de cireadă 
și de turmă mi s-a făcut mie, mai mult [decât] toți 
cei care au fost înaintea mea în Ierusalim.  

8. Mi-am adunat mie încă și argint și aur și 
averile împăraților și ale țărilor. Mi-am făcut mie 
cântăreți și cântărețe și desfătările fiilor omului, 
paharnici și paharnice.  

9. Și m-am mărit și am adăugat mai mult decât 
toți cei care au fost mai înaintea mea în Ierusalim, 
încă și înțelepciunea mea mi-a stat mie.  

10. Și tot ce au cerut ochii mei nu a fost 
îndepărtat de la ei. [Și] nu am oprit inima mea de la 
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toată veselia, că inima mea s-a veselit în toată 
osteneala mea [ὅτι καρδία μου εὐφράνθη ἐν παντὶ 
μόχθῳ μου] și aceasta s-a făcut partea mea din toată 
osteneala mea.  

11. Și am privit eu în toate lucrurile mele, pe 
care le-au făcut mâinile mele și în osteneala pe care 
m-am ostenit a o face și, iată, toate [sunt] deșertă- 
ciune și alegere de vânt și nu este prisosire sub 
soare!  

12. Și am privit eu [ca] să văd înțelepciunea și 
rotirea [περιφορὰν] și nebunia. Că[ci] cine [este] 
omul care va veni dinapoia sfatului, [cu toate] câte 
a făcut el?  

13. Și am văzut eu că este prisosire a înțelep- 
ciunii mai mult [decât] nebunie, precum [este] 
prisosire a luminii mai mult [decât] întuneric.  

14. Ochii lui, ai celui înțelept, [sunt] în capul 
lui, iar cel nebun merge în[tru] întuneric. Și am 
cunoscut încă și eu că o întâmplare se va întâmpla 
tuturor acestora [συνάντημα ἓν συναντήσεται τοῖς 
πᾶσιν αὐτοῖς].  

15. Și eu am zis în inima mea: „Cum [este] 
întâmplarea celui nebun, încă și mie mi se va 
întâmpla. Și [atunci], pentru ce m-am înțelepțit?”. 
Atunci eu de prisos am vorbit în inima mea – fiindcă 
cel nebun din prisosire vorbește – că încă și aceasta 
[este] deșertăciune.  

16. Că nu este întru veac pomenirea celui 
înțelept cu a celui nebun, întrucât zilele cele care 
vin deja s-au uitat [cu] toatele. Și [astfel], cum va 
muri cel înțelept împreună cu cel nebun?  

17. Și am urât [odată] cu [acestea și] viața [καὶ 
ἐμίσησα σὺν τὴν ζωήν], că rău [este] în mine lucrul 
pe care l-am făcut sub soare. Că[ci] toate [sunt] 
deșertăciune și alegere de vânt.  
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18. Și am urât eu [toate acestea], împreună cu 
toată osteneala mea, pe care eu mă ostenesc sub 
soare. Că[ci] o predau pe ea omului celui care se 
face după mine.  

19. Și cine știe dacă va fi înțelept sau nebun și 
[dacă] stăpânește în toată osteneala mea, [cu] care 
[eu] m-am ostenit și [cu] care m-am înțelepțit sub 
soare? Și încă [și] aceasta [am înțeles că este] deșer- 
tăciune. 

20. Și eu m-am întors [ca] să predau inimii 
mele în toată osteneala [cu] care m-am ostenit sub 
soare.  

21. Că acesta [este] omul:  care osteneala lui [o 
are] în[tru] înțelepciune și în[tru] cunoaștere și 
în[tru] bărbăție [ὅτι ἔστιν ἄνθρωπος οὗ μόχθος 
αὐτοῦ ἐν σοφίᾳ καὶ ἐν γνώσει καὶ ἐν ἀνδρείᾳ]. Și la 
omul care nu s-a ostenit în[tru] sine, îi va da lui 
partea sa. Dar încă [și] aceasta [este] deșertăciune și 
răutate mare [καὶ πονηρία μεγάλη].  

22. Că[ci] ce se face omului în toată osteneala 
lui și în[tru] alegerea inimii lui, [întru] care el se 
ostenește sub soare?  

23. Că[ci] toate zilele lui [sunt zile] ale dure- 
rilor și mânia [este] buimăcirea lui și încă [nici] în 
noapte nu doarme inima lui [καί γε ἐν νυκτὶ οὐ 
κοιμᾶται ἡ καρδία αὐτοῦ]. Și încă [și] aceasta este 
deșertăciune.  

24. [Căci] nu este bine în omul care va mânca 
și care va bea și care va arăta sufletul lui bun în 
osteneala sa. Și încă [și] aceasta eu am văzut: că din 
mâna lui Dumnezeu este.  

25. Că[ci] cine va mânca și cine va milui în 
afară de El?  

26. Că[ci] omului celui bun, înaintea feței Lui, 
[Dumnezeu] i-a dat înțelepciune și cunoaștere și 
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veselie. Și celui care a păcătuit, [Dumnezeu] i-a dat 
buimăcire, [ca] să adauge și să adune [și] să dea 
celui bun înaintea feței lui Dumnezeu. Că încă și 
aceasta [este] deșertăciune și alegere de vânt.  
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Capitolul 3  
 

 
 
1. [Pentru] toate [este] vreme și [este] vreme 

[pentru] tot lucrul [de] sub soare. 
2. Vreme [este] să naști și vreme [este] să mori, 

vreme [este] să sădești și vreme [este] să smulgi 
[ceea ce ai] sădit.  

3. Vreme [este] să omori și vreme [este] să 
vindeci, vreme [este] să dărâmi și vreme [este] să 
zidești.  

4. Vreme [este] să plângi și vreme [este] să râzi, 
vreme [este] să jelești [τοῦ κόψασθαι] și vreme 
[este] să joci/ să dansezi [τοῦ ὀρχήσασθαι].  

5. Vreme [este] să arunci pietre și vreme [este] 
să strângi pietre, vreme [este] să îmbrățișezi și 
vreme [este] să te îndepărtezi de îmbrățișare.  

6. Vreme [este] să cauți și vreme [este] să piezi, 
vreme [este] să păzești și vreme [este] să izgonești.  

7. Vreme [este] să rupi și vreme [este] să coși, 
vreme [este] să taci și vreme [este] să vorbești.  

8. Vreme [este] să iubești și vreme [este] să 
urăști, [este o] vreme a războiului și [este o] vreme 
a păcii.  

9. Care [este] prisosirea celui care face, în[tru] 
care el se ostenește?  

10. Am văzut, împreună cu buimăcirea, pe care 
Dumnezeu a dat-o fiilor omului [ca] să se buimă- 
cească în[tru] ea.  

11. Cu toatele, [pe care Dumnezeu le-] a făcut, 
[au fost] bune în vremea lui [a lor] [σὺν τὰ πάντα 
ἐποίησεν καλὰ ἐν καιρῷ αὐτοῦ]4. Și încă, [odată] cu  

                                           
4 În momentul când El le-a zidit.  
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veacul, [Dumnezeu] a dat în inima lor [καί γε σὺν 
τὸν αἰῶνα ἔδωκεν ἐν καρδίᾳ αὐτῶν], ca omul să nu 
afle [decât o astfel de] făptură [ὅπως μὴ εὕρῃ ὁ 
ἄνθρωπος τὸ ποίημα], pe care Dumnezeu a făcut-o 
dintru început și până la sfârșit [ὃ ἐποίησεν ὁ Θεός 
ἀπ᾽ ἀρχῆς καὶ μέχρι τέλους].    

12. [Și] am cunoscut că nu este bine în[tru] ei, 
decât numai să se veselească și să facă bine în viața 
lui [lor].  

13. Și încă tot omul care va mânca și va bea și 
are să vadă binele în toată osteneala lui, [acesta] 
este darul lui Dumnezeu.  

14. [Și] am cunoscut că toate câte a făcut 
Dumnezeu, acestea vor fi întru veac în El [αὐτὰ 
ἔσται εἰς τὸν αἰῶνα ἐπ᾽ Αὐτω]5. [Căci] nu este să 
adaugi și de la El nu este să înlături [οὐκ ἔστιν 
προσθεῖναι καὶ ἀπ᾽Αὐτοῦ οὐκ ἔστιν ἀφελεῖν]. Și [că] 
Dumnezeu a făcut [toate] pentru ca să se teamă de 
fața Lui [καὶ ὁ Θεὸς ἐποίησεν ἵνα φοβηθῶσιν ἀπὸ 
προσώπου Αὐτοῦ].  

15. Ceea ce s-a făcut, [aceea] este [și] acum, și 
câte se fac acum, [acelea] s-au [mai] făcut, și 
Dumnezeu va cerceta pe cel prigonit [καὶ ὁ Θεὸς 
ζητήσει τὸν διωκόμενον].  

16.  Și încă am văzut sub soare locul judecății 
[καὶ ἔτι εἶδον ὑπὸ τὸν ἥλιον τόπον τῆς κρίσεως], [și] 
acolo [este] cel neevlavios, iar [unde este] locul celui 
Drept [τόπον τοῦ Δικαίου], acolo [este] cel evlavios.  

17. [Și] am zis eu în inima mea: „Împreună cu 
cel Drept și împreună cu cel neevlavios va judeca 
Dumnezeu, că[ci] vreme [pentru] tot lucrul și pe[n- 
tru] toată făptura [este acolo]”. 

18. Acolo am zis eu în inima mea pentru 
vorbirea fiilor omului:  
                                           

5 Întru slava Lui, susținute de El întru existență.  
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„Că Dumnezeu îi va deosebi pe ei [ὅτι διακρινεῖ 
αὐτοὺς ὁ Θεός] și să arate că ei sunt dobitoace și 
încă [sunt] ei [astfel] [καὶ τοῦ δεῖξαι ὅτι αὐτοὶ κτήνη 
εἰσὶν καί γε αὐτοῖς]”.  

19. Că[ci] faptul fiilor omului și faptul dobito- 
cului [este] un fapt al lor. [Și] cum [este] moartea 
unuia, așa [este și] moartea celuilalt. Și un duh [de 
viață este în] toți [καὶ πνεῦμα ἓν τοῖς πᾶσιν]. Și [cu] 
ce a prisosit omul mai mult decât dobitocul? [Cu] 
nimic, că toate [sunt] deșertăciune.  

20. Toate merg într-un singur loc, [căci] toate 
a[u] fost făcut[e] din țărână și toate se întorc întru 
țărână.  

21. Și cine a văzut duhul fiilor omului, dacă el 
se suie întru sus și duhul dobitocului, dacă el se 
coboară jos, întru pământ?   

22. Și am văzut că nu este bine, decât numai 
[acela] care va veseli omul în faptele lui, că aceea 
[este] partea lui. Că[ci] cine îl va duce pe el [ὅτι τίς 
ἄξει αὐτὸν], [ca] să vadă în[tru] care are să fie cu el 
[τοῦ ἰδεῖν ἐν ᾧ ἐὰν γένηται μετ᾽ αὐτόν]?  
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Capitolul 4  
 

 
 
1. Și eu m-am întors și am văzut învinuirile cele 

neadevărate [τὰς συκοφαντίας], cu toatele, care se 
fac sub soare. Și, iată, [am văzut] lacrimile celor 
asupriți! Și nu este lor mângâind [cel care îi 
mângâie] [καὶ οὐκ ἔστιν αὐτοῖς παρακαλῶν] și [să-i 
scoată] din mâna asuprindu-i [celor care îi asu- 
presc] pe ei [καὶ ἀπὸ χειρὸς συκοφαντούντων 
αὐτοὺς], [nu este] tăria [ἰσχύς] [lor], că[ci] nu este 
lor mângâind [cel care îi mângâie] [καὶ οὐκ ἔστιν 
αὐτοῖς παρακαλῶν].    

2. Și eu am lăudat, împreună cu [toți] cei care 
au murit, pe cei [care] deja au murit [καὶ ἐπῄνεσα 
ἐγὼ σὺν τοὺς τεθνηκότας τοὺς ἤδη ἀποθανόντας], 
mai mult decât pe cei vii, pe cei câți sunt vii până 
acum.  

3. Că[ci] mai bun decât aceștia doi6 [este] cel 
care încă nu s-a născut, care nu a văzut împreună 
cu [tot] lucrul cel rău care s-a făcut sub soare.  

4. Și am văzut eu împreună cu toată osteneala 
și împreună cu toată bărbăția lucrării, că aceasta 
[este] râvna omului de la prietenul său [ὅτι αὐτὸ 
ζῆλος ἀνδρὸς ἀπὸ τοῦ ἑταίρου αὐτοῦ]. Și încă [și] 
aceasta [este] deșertăciune și alegere de vânt.  

5. Cel nebun și-a îmbrățișat mâinile lui și a 
mâncat cărnurile lui[, zicând:] 

6. „[Mai] bună [este] plinătatea de odihnă a 
mâinii întinse [ἀγαθὸν πλήρωμα δρακὸς ἀναπαύ- 

σεως] decât plinătatea de osteneală și de alegere de 
vânt a două mâini întinse [ὑπὲρ  

                                           
6 Decât cel viu și cel mort.  
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πλήρωμα δύο δρακῶν μόχθου καὶ προαιρέσεως 
πνεύματος]”.  

7. Și eu m-am întors și am văzut deșertăciune 
sub soare.  

8. [Căci] este primul și nu este al doilea. Și încă 
[nici] fiu și [nici] frate nu-i este lui. Și nu este sfârșit 
[la] toată osteneala lui. Și încă ochiul lui nu se satu- 
ră de bogăție. Și eu căruia mă ostenesc și [pentru 
cine] lipsesc sufletul meu de bunătate [στερίσκω 
τὴν ψυχήν μου ἀπὸ ἀγαθωσύνης]? Și încă [și] aceasta 
[este] deșertăciune și este buimăcire rea.  

9. [Mai] buni [sunt] doi decât unul, a cărora 
este răsplata lor cea bună în[tru] osteneala lor [οἷς 
ἔστιν αὐτοῖς μισθὸς ἀγαθὸς ἐν μόχθῳ αὐτῶν].  

10. Că[ci] dacă au să cadă, unul va ridica pe 
părtașul său. Dar vai lui, celui singur, când are să 
cadă și nu are să fie al doilea [ca] să-l ridice pe el!  

11. Și încă, dacă au să doarmă amândoi, și 
căldură [le va fi] lor7. Dar cel singur cum are să se 
încălzească?  

12. Și dacă are să se întărească cel singur, [dar] 
doi vor sta împotriva lui, [atunci] și funia cea în- 
treită nu se va rupe repede [καὶ τὸ σπαρτίον τὸ 
ἔντριτον οὐ ταχέως ἀπορραγήσεται].  

13. [Mai] bun [este] copilul sărac și înțelept 
[ἀγαθὸς παῖς πένης καὶ σοφὸς] decât împăratul mai 
bătrân și nebun [ὑπὲρ βασιλέα πρεσβύτερον καὶ 
ἄφρονα], care încă nu a cunoscut a lua aminte [la 
sine] [ὃς οὐκ ἔγνω τοῦ προσέχειν ἔτι].   

14. Că[ci] din casa celor legați/ închiși8 va ieși 
[ca] să împărățească [ὅτι ἐξ οἴκου τῶν δεσμίων 
ἐξελεύσεται τοῦ βασιλεῦσαι], că[ci] încă și în[tru] 

                                           
7 Dacă vor dormi împreună se vor încălzi unul pe 

altul.  
8 Din închisoare.  
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împărăția lui s-a născut sărac [ὅτι καί γε ἐν βασιλείᾳ 
αὐτοῦ ἐγεννήθη πένης]9.  

15. Am văzut împreună cu toți cei vii, care 
umblă sub soare, cu tânărul cel de-al doilea, care va 
sta pentru el [μετὰ τοῦ νεανίσκου τοῦ δευτέρου ὃς 
στήσεται ἀντ᾽ αὐτοῦ]. 

16. Nu este sfârșit la tot poporul, la toți câți au 
fost înaintea lor, și încă cei de pe urmă nu se vor 
veseli în[tru] el. Că[ci] încă și aceasta [este] deșertă- 
ciune și alegere de vânt.  

17. Păzește piciorul tău! Cu care, dacă ai să 
mergi întru casa lui Dumnezeu și a auzi [ca să auzi] 
de aproape, [aceasta este] mai mult decât darul 
celor nebuni [și este] jertfa ta, că[ci ei10] nu sunt 
știind [ca] să facă răul [ὅτι οὔκ εἰσιν εἰδότες τοῦ 
ποιῆσαι κακόν]11.   

 
  

                                           
9 O profeție hristologică. Căci se referă la Domnul 

nostru, Care va ieși din casa celor închiși în păcatele lor și 
va împărăți întru chenoza Lui, ca unul care S-a născut în 
sărăcie. Dar, în același timp, casa celor legați este și Iadul, 
din care Domnul a înviat ca un biruitor, ca să fie Împăratul 
tuturor oamenilor.  

10 Cei nebuni.  
11 Cei nebuni nu sunt conștienți atunci când fac ceva 

rău.  
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Capitolul 5  
 
 
 

1. Nu te grăbi împotriva gurii tale și inima ta 
nu o grăbi să scoată cuvânt înaintea feței lui Dum- 
nezeu! Că Dumnezeu [este] în cer și tu pe pământ. 
Pentru aceasta să-ți fie cuvintele tale puține! 

2. Că visul vine în multă buimăcire [ὅτι 
παραγίνεται ἐνύπνιον ἐν πλήθει περισπασμοῦ] și gla- 
sul celui nebun [este] în mult[e] cuvinte.  

3. Precum ai să te rogi rugăciune lui Dum- 
nezeu, [tot la fel] să nu întârzii să o înapoiezi pe ea, 
că nu este voie în cei nebuni. [Dar] tu, câte ai să te 
rogi, înapoiază!  

4. [Mai] bine este să nu te rogi decât să te rogi 
și să nu înapoiezi.  

5. Să nu dai gura ta [ca] să păcătuiască trupul 
tău și să nu zici înaintea feței lui Dumnezeu că 
„neștiință este”12. Ca să nu urgisească Dumnezeu în 
glasul tău și să nu nimicească lucrurile mâinilor 
tale,  

6. că în mulțimea viselor și a deșertăciunilor și 
a cuvintelor multe [petreci]. [Așa] încât, [fiind] îm- 
preună cu Dumnezeu, teme-te!  

7. Dacă ai să vezi în țară învinuirea neadevă- 
rată a săracului și jefuirea judecății și a dreptății, să 
nu te minunezi [μὴ θαυμάσῃς] de lucru[l acesta], 
că[ci] cel înalt peste cel înalt se păzește [ὑψηλὸς 
ἐπάνω ὑψηλοῦ φυλάξαι] și cei înalți [sunt] peste ei 
[καὶ ὑψηλοὶ ἐπ᾽ αὐτούς] [toți].   

8. Și prisosirea pământului [καὶ περισσεία γῆς], 
lucrând [εἰργασμένου], în to[a]t[e] este împărat  

                                           
12 Că ai păcătuit din neștiință.  
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al câmpului [ἐν παντί ἐστι βασιλεὺς τοῦ ἀγροῦ].  
9. Iubind argintul, nu se va sătura de argint. Și 

cine a iubit roadele în mulțimea lor? Încă și aceasta 
[este] deșertăciune.  

10. În[tru] mulțimea bunătății, [ei] s-au înmul- 
țit mâncând-o pe ea [ἐν πλήθει τῆς ἀγαθωσύνης 
ἐπληθύνθησαν ἔσθοντες αὐτήν]. Și care [este] băr- 
băția celui de lângă ea [καὶ τί ἀνδρεία τῷ παρ᾽ 
αὐτῆς]? Că[ci] însă [nu este] decât a vedea [cu] ochii 
lui [ὅτι ἀλλ᾽ ἢ τοῦ ὁρᾶν ὀφθαλμοῖς αὐτοῦ].   

11. Dulce [este] somnul robului, [chiar] dacă 
puțin și [chiar] dacă mult va mânca, dar celui care 
s-a săturat să fie bogat, nu îi este îngăduit lui să 
doarmă.  

12. Este o boală pe care am văzut-o sub soare: 
bogăția păzindu-se celui de-al lui, întru răutatea lui 
[πλοῦτον φυλασσόμενον τῷ παρ᾽ αὐτοῦ εἰς κακίαν 
αὐτοῦ]. 

13. Și va pieri bogăția aceea în[tru] buimăcirea 
celui rău [καὶ ἀπολεῖται ὁ πλοῦτος ἐκεῖνος ἐν περισ- 
πασμῷ πονηρῷ]. Și a născut fiu și nimic nu este în 
mâna lui.  

14. Precum gol a ieșit din pântecele maicii sale 
[καθὼς ἐξῆλθεν ἀπὸ γαστρὸς μητρὸς αὐτοῦ γυμνός], 
[tot așa el] se va întoarce [ἐπιστρέψει], [pentru ca] 
să meargă [după] cum vine [a venit] [τοῦ πορευ- 
θῆναι ὡς ἥκει]. Și nimic nu va lua în[tru] osteneala 
lui, pentru ca să meargă în[tru] mâna lui.  

15. Și încă [spun]: aceasta [este] o boală rea. 
Căci precum a venit, așa va și pleca. Și ce [este] 
prisosirea lui, pentru care se ostenește întru vânt 
[μοχθεῖ εἰς ἄνεμον]?  

16. Încă și toate zilele lui [sunt] în întuneric și 
[în] jale, și [în] mânie multă și [în] boală și [în] 
amărăciune. 
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17. Iată, pe care eu l-am văzut [a fi] bine [și] 
care este bine: să mănânci și să bei și să vezi 
bunătatea în toată osteneala lui[, a omului]! Căruia, 
dacă are să se ostenească sub soare, [în] numărul 
zilelor vieții lui, pe care Dumnezeu i le-a dat lui, [îi 
va fi bine], că[ci] aceasta [este] partea sa.    

18. Încă și [la] tot omul [îi va fi bine], căruia 
Dumnezeu i-a dat lui bogăție și averi, și l-a 
împuternicit pe el să mănânce din ea și să își ia 
partea lui și să se veselească în osteneala lui. [Căci] 
aceasta este darul lui Dumnezeu.  

19. Că[ci] nu se va [vor] pomeni [ca] multe 
zilele vieții lui, că[ci] Dumnezeu îl tulbură pe el în 
veselia inimii lui [ὅτι ὁ Θεὸς περισπᾷ αὐτὸν ἐν εὐ- 
φροσύνῃ καρδίας αὐτοῦ].  
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Capitolul 6  
 

 
 
1. Este o răutate pe care am văzut-o sub soare 

și multă este în om:  
2. omul căruia Dumnezeu îi va da lui bogăție 

și averi și slavă și nu este lipsindu-se [cu] sufletul lui 
de toate pe care le va dori. Și Dumnezeu nu va 
stăpâni lui [ca] să mănânce din ea, că[ci] om străin 
îl va mânca pe el [ἀνὴρ ξένος φάγεται αὐτόν]. [Și] 
aceasta este deșertăciune și este boală rea.  

3. Dacă are să se facă omul de 100 [de ani] și 
ani mulți va trăi și care, [ori]cât de multă [multe] 
vor fi zilele anilor lui, iar [dacă] sufletul lui nu se va 
sătura de bunătate și, încă, [nici] îngropare nu s-a 
făcut lui, am zis: „[Mai] bună [este] avortarea/ 
lepădarea [τὸ ἔκτρωμα]13 decât el”.   

4. Că în[tru] deșertăciune a venit și în[tru] 
întuneric merge și în[tru] întuneric numele lui va fi 
acoperit. 

5. Și încă [nici] soare nu a văzut și [nici] nu a 
cunoscut odihna acestuia mai mult decât a aceluia.  

6. Și dacă a[u] trăit descendenți/ urmași 
[καθόδους] de mii de ani [χιλίων ἐτῶν] și bunătate 
nu a[u] văzut, oare nu într-un singur loc merge 
[merg] toate?  

7. Toată osteneala omului [este] întru gura lui 
și încă sufletul nu se va umple.  

8. Că[ci cu] ce [este] prisosirea celui înțelept 

                                           
13 Substantivul ἔκτρωμα poate fi tradus în două feluri: 

1. ca naștere înainte de vreme/ prematură, ca în I Cor. 15, 8 
și 2. ca avortare/ lepădare, cf. Gingrich Greek Lexicon. Și 
am ales a doua variantă, pentru că următoarele două 
versete merg în această direcție: a avortului.   
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mai multă decât a celui nebun? Pentru că 
săracul știe să meargă în fața vieții.  

9. [Mai] bună [este] vederea ochilor [ὅραμα 
ὀφθαλμῶν] decât mergând [cu] sufletul [πορευό- 
μενον ψυχῇ]. Și încă [și] aceasta [este] deșertăciune 
și alegere de vânt.  

10. Dacă ceva s-a făcut, deja s-a chemat numele 
lui. Și a cunoscut care este omul. Și nu va putea să 
se judece cu cel [mai] tare decât el.  

11. Că sunt cuvinte multe înmulțind deșertă- 
ciunea [ὅτι εἰσὶν λόγοι πολλοὶ πληθύνοντες ματαιό- 
τητα]. [Și] care [este] prisosirea omului?  

12. Că[ci] cine știe care [este] binele omului în 
viață? Numărul zilelor vieții lui [este] deșertăciune. 
Și le-a făcut pe ele în umbră [καὶ ἐποίησεν αὐτὰς ἐν 
σκιᾷ]. Că[ci] cine va povesti omului ce va fi după el 
sub soare?   
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Capitolul 7  
 

 
1. [Mai] bun [este] numele decât uleiul cel bun 

și ziua morții decât ziua nașterii lui.  
2. [Mai] bine [este] să mergi întru casa jalei [εἰς 

οἶκον πένθους]14 decât ca să mergi întru casa beției 
[εἰς οἶκον πότου]. Pentru că acesta [este] sfârșitul la 
tot omul15 și cel care este viu va da [astfel] întru 
inima lui [καὶ ὁ ζῶν δώσει εἰς καρδίαν αὐτοῦ]16.  

3. [Mai] bună [este] mânia decât râsul, că[ci] 
în[tru] răutatea feței se va îmbuna inima [ὅτι ἐν κα- 
κίᾳ προσώπου ἀγαθυνθήσεται καρδία].  

4. Inima celor înțelepți [este] în[tru] casa jalei, 
iar inima celor nebuni [este] în[tru] casa veseliei.  

5. [Mai] bine [este] să asculți certarea celui 
înțelept decât omul ascultând cântarea celor ne- 
buni.  

6. Că precum [este] glasul spinilor sub căldare, 
așa [este și] râsul celor nebuni. Și încă [și] aceasta 
[este] deșertăciune.  

7. Că[ci] învinuirea cea neadevărată îl duce de 
colo până colo pe cel înțelept [ὅτι ἡ συκοφαντία 
περιφέρει σοφὸν] și îi strică vigoarea inimii lui [καὶ 
ἀπόλλυσι τὴν καρδίαν εὐτονίας αὐτοῦ].  

8. [Mai] bun [este] sfârșitul cuvintelor decât 
începutul lui [lor și mai] bun [este] cel mult 
răbdător decât cel înalt [cu] duhul [ὑψηλὸν πνεύ- 
ματι]17.  

                                           
14 În casa unde a murit cineva.  
15 Moartea e sfârșitul la tot omul.  
16 Cel care e viu și participă la înmormântarea cuiva 

își va smeri inima. Se va gândi și la moartea lui, cât și la 
păcatele sale.  

17 Îngâmfat, mândru, cu o mare părere despre sine.  
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9. Să nu te grăbești în duhul tău [spre] a te 
mânia, că mânia în sânul celor nebuni se va odihni 
[ὅτι θυμὸς ἐν κόλπῳ ἀφρόνων ἀναπαύσεται].  

10. Să nu zici: „Ce s-a făcut, că [în] zilele cele 
de dinainte [lucrurile] erau mai bune decât acestea 
[de acum]?!”. Că nu în[tru] înțelepciune ai întrebat 
despre aceasta.  

11. Bună [este] înțelepciunea [dată] cu moște- 
nire, [după cum] și prisosirea celor care văd soarele. 

12. Că[ci], în umbra ei18, înțelepciunea [este] ca 
umbra argintului, și prisosirea cunoașterii, a înțe- 
lepciunii, va face viu pe cel de la ea19.  

13. Vezi lucrurile lui Dumnezeu! Că[ci] cine va 
putea să-l împodobească, [pe cel] pe care Dum- 
nezeu are să-l strice pe el?  

14. În ziua bunătății, trăiește în bine! Și vezi, în 
ziua răutății! Încă [vezi] și împreună cu aceasta [și] 
armonia acestuia20, pe care l-a făcut Dumnezeu 
pentru vorbire, ca nimic să nu afle omul după el21.  

15. Împreună cu toate [celelalte și pe acestea] 
le-am văzut în zilele deșertăciunii mele: este cel 
Drept pierind în[tru] dreptatea lui [ἔστιν Δίκαιος 
ἀπολλύμενος ἐν δικαίῳ αὐτοῦ] și este cel neevlavios 
rămânând în[tru] răutatea lui [καὶ ἔστιν ἀσεβὴς 
μένων ἐν κακίᾳ αὐτοῦ].  

16. Nu fi drept [prea] mult [μὴ γίνου δίκαιος 
πολὺ] și nu fi înțelept [în] cele prisositoare [καὶ μὴ 
σοφίζου περισσά], ca nu cumva să fii copleșit 
[μήποτε ἐκπλαγῇς]!  

                                           
18 A prisosirii interioare, duhovnicești.  
19 Pe cel care e înțelept.  
20 A omului.  
21 Căci Dumnezeu nu a mai creat nimic superior 

omului, după ce l-a creat pe om. Căci doar pe el l-a dăruit 
cu rațiune și cu puterea de a vorbi pe pământ.  
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17. Să nu fii neevlavios [prea] mult și nu fi 
aspru, ca să nu mori în nevremea ta [ἵνα μὴ 
ἀποθάνῃς ἐν οὐ καιρῷ σου]!    

18. Bine [este] a te ține în aceasta22 și încă de 
aceasta, [ca] să nu dezlegi mâna ta, că[ci] temăto- 
rilor de Dumnezeu le vor ieși toate.  

19. Înțelepciunea îi va ajuta celui înțelept mai 
mult decât 10 stăpânitori care sunt în cetate.  

20. Că nu este om Drept pe pământ [ὅτι 
ἄνθρωπος οὐκ ἔστιν Δίκαιος ἐν τῇ γῇ], care va face 
bine și nu va păcătui [ὃς ποιήσει ἀγαθὸν καὶ οὐχ 
ἁμαρτήσεται]23.   

21. Și încă [și] întru toate cuvintele [καί γε εἰς 
πάντας τοὺς λόγους], pe care le vor grăi [οὓς 
λαλήσουσιν] [potrivnicii], să nu pui inima ta [μὴ θῇς 
καρδίαν σου], ca să nu auzi pe robul tău bleste- 
mându-te.  

22. Că de cele mai multe ori [aceasta] te va 
înrăutăți pe tine [πονηρεύσεταί σε] și coborârile 
cele multe va [vor] face rău inimii tale [καὶ καθό- 
δους πολλὰς κακώσει καρδίαν σου], că[ci], într-
adevăr, și tu ai blestemat pe alții.  

23. [Iar] toate acestea le-am încercat în[tru] 
înțelepciune [și] am zis: „Mă voi înțelepți”.  

24. Și aceasta24 s-a îndepărtat de mine [mai] 
departe decât [era], care era și [așa] adâncime 
adâncă [ὃ ἦν καὶ βαθὺ βάθος]. [Și] cine o va afla pe 
ea?  

25. Eu am încercuit și inima mea [pentru ca] să 
cunosc și să iscodesc și să caut înțelepciune și sorțul 
[ψῆφον] și să cunosc  

                                           
22 În viață.  
23 Verset care a fost introdus în rugăciunea de la ecte- 

nia celor adormiți.  
24 Înțelepciunea.  
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neevlavia nebuniei [ἀσεβοῦς ἀφροσύνην] și 
asprimea și învăluirea. 

26. Și eu am aflat-o mai amară decât moartea25, 
[dimpreună] cu femeia, care este o pradă [θηρεύμα- 
τα] și năvoade [sunt] inima ei [καὶ σαγῆναι καρδία 
αὐτῆς] [și] legăturile/ lanțurile [sunt în] mâinile ei 
[δεσμοὶ χεῖρες αὐτῆς]. Cel bun, înaintea feței lui 
Dumnezeu, se va smulge de la ea26, dar, păcătuind, 
va fi prins în[tru] ea.  

27. Vezi aceasta! [Căci] am aflat, a zis 
Ecclisiastisul, una [câte] una, [ca] să aflu gândul27.   

28. Pe care, încă [îl caut, și] l-a căutat sufletul 
meu și nu l-am aflat. [Că] am aflat un om28 din mii 
[de oameni] și nu am aflat femeie în[tre] toate 
acestea29.   

29. Dar, iată, aceasta am aflat: ce a făcut 
Dumnezeu împreună cu omul cel Drept! Dar ei au 
căutat gânduri multe.    

 
  

                                           
25 Neevlavia e mai amară decât moartea.  
26 Din aprinderea desfrânată pentru femeie.  
27 Înțelegerea.  
28 Un bărbat.  
29 Am găsit un bărbat evlavios, dar nu am găsit o 

femeie aidoma lui între mii de femei.  
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Capitolul 8  
 

 
 
1. Cine îi știe pe cei înțelepți și cine știe 

dezlegarea cuvântului? Înțelepciunea omului îi va 
lumina fața lui [σοφία ἀνθρώπου φωτιεῖ πρόσωπον 
αὐτοῦ] și cel nerușinat [cu] fața lui30 va fi urât [καὶ 
ἀναιδὴς προσώπῳ αὐτοῦ μισηθήσεται].  

2. Păzește gura împăratului și să nu te grăbești 
cu privire la cuvântul jurământului lui Dumnezeu!  

3. De la fața lui vei merge, [ca] să nu stai în 
cuvânt rău. Că tot ce are să voiască, va face, 

4. precum împăratul vorbește stăpânind. Și 
cine va zice lui: „Ce vei face?”. 

5. Cel care păzește porunca nu va cunoaște 
cuvânt rău și vremea judecății o cunoaște inima 
celui înțelept [καὶ καιρὸν κρίσεως γινώσκει καρδία 
σοφοῦ].  

6. Că[ci pentru] tot lucrul este vreme și 
judecată, că[ci] cunoașterea omului [este] multă în 
el.  

7. Că [omul] nu este cunoscând ce va fi. Că[ci], 
precum va fi, cine îi va spune lui?  

8. Nu este om stăpânind în[tru] duhul [lui, ca] 
să oprească împreună cu duhul [οὐκ ἔστιν ἄνθρω- 
πος ἐξουσιάζων ἐν πνεύματι τοῦ κωλῦσαι σὺν τὸ 
πνεῦμα]. Și nu este putere/ stăpânire în ziua morții 
[καὶ οὐκ ἔστιν ἐξουσία ἐν ἡμέρᾳ τοῦ θανάτου] și nu 
este trimitere în [ziua] războiului și nu va mântui 
neevlavia pe cel de la ea.  

9. Și împreună cu toată aceasta am văzut și am 
dat inima mea întru tot lucrul   

                                           
30 Cel care arată și prin fața lui că e nerușinat.  
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care s-a făcut sub soare, [la] câte a stăpânit 
omul în[tru] om [ca] să-i facă rău lui31.  

10. Și atunci i-am văzut pe cei neevlavioși întru 
morminte ducându-i și din locul cel sfânt au mers 
și s-au lăudat în[tru] cetate că așa au făcut. Încă și 
aceasta [este] deșertăciune.  

11. Că nu este făcându-se ceartă de la cei care 
fac rău în grabă. Pentru aceea s-a umplut inima 
fiilor omului în[tru] ei [ca] să facă rău.  

12. Care a păcătuit [ὃς ἥμαρτεν], [acela] a făcut 
rău de atunci [ἐποίησεν τὸ πονηρὸν ἀπὸ τότε] și din 
îndelungarea lui [καὶ ἀπὸ μακρότητος αὐτῷ]. Că[ci], 
într-adevăr, eu și cunosc că va fi bine celor care se 
tem de Dumnezeu, pentru ca să se teamă de fața 
Lui.  

13. Nu îi va fi bine celui neevlavios și nu își va 
prelungi zilele în umbră care nu este temându-se de 
fața lui Dumnezeu.  

14. Este [și] o [altă] deșertăciune care s-a făcut 
pe pământ: că[ci] sunt cei Drepți, că[ci] vine către 
ei ca lucru al neevlavioșilor, și sunt cei neevlavioși, 
că[ci] vine către ei ca lucru al Drepților32. [Și] am zis 
că încă și aceasta [este] deșertăciune.  

15. Și eu am lăudat împreună cu veselia, că nu 
este [alt] bine omului sub soare, decât numai să 
mănânce, să bea și să se veselească. Și aceasta va 
merge împreună cu el în[tru] osteneala lui, [în] 
zilele vieții lui, câte i-a dat lui Dumnezeu sub soare.  

16. În[tru] care33 am dat inima mea  

                                           
31 Omului.  
32 Există momente în viața oamenilor, când cei Drepți 

par să fie neevlavioși și cei neevlavioși par a fi Drepți, pentru 
că Drepții trăiesc necazuri, iar cei neevlavioși nu au parte 
de ele.  

33 În zilele vieții mele.  
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[ca] să cunoască înțelepciunea și să vadă bui- 
măcirea care a fost făcută pe pământ. Că[ci] încă și 
în zi și în noapte somn în ochii lui nu este văzând 
[ὅτι καί γε ἐν ἡμέρᾳ καὶ ἐν νυκτὶ ὕπνον ἐν ὀφθαλμοῖς 
αὐτοῦ οὐκ ἔστιν βλέπων]. 

17. Și am văzut împreună cu toate lucrurile lui 
Dumnezeu [καὶ εἶδον σὺν πάντα τὰ ποιήματα τοῦ 
Θεοῦ], că nu va putea omul să afle împreună cu 
lucrul care a fost făcut sub soare. [Ori]câte [zile] are 
să se ostenească omul să caute și [tot] nu va afla. 
Încă și câte are să zică cel înțelept [ca] să cunoască, 
[tot] nu va putea să cunoască.  
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Capitolul 9  
 
 

 
1. Că[ci] împreună cu toată aceasta am dat 

întru inima mea și inima mea, împreună cu toată 
aceasta, a văzut cum [sunt] cei Drepți și cei înțelepți 
și [care sunt] câștigurile lor în[tru] mâna lui Dum- 
nezeu. Și încă [și] dragoste, și încă [și] ură nu este 
[în] omul știind. [Pentru că] toate, înaintea feței lor, 

2. [sunt] deșertăciune, în[tre] toate [fiind] o în- 
tâlnire [συνάντημα]: una a celui Drept și a celui 
neevlavios, a celui bun și a celui rău, și a celui curat 
și a celui necurat, și a celui care jertfește și a celui 
care nu jertfește, precum [este] cel bun [și] precum 
[este] cel păcătos, precum [este] cel care se jură [și] 
precum [este] cel care se teme de jurământ.   

3. Aceasta [este] rea în[tru] tot făcându-se 
[întru toate cele făcute] sub soare [τοῦτο πονηρὸν 
ἐν παντὶ πεποιημένῳ ὑπὸ τὸν ἥλιον]: că este o 
întâlnire a tuturor. Și încă inima fiilor omului s-a 
umplut de rău [καί γε καρδία υἱῶν τοῦ ἀνθρώπου 
ἐπληρώθη πονηροῦ] și împrejmuire [este] în inima 
lor [καὶ περιφέρεια ἐν καρδίᾳ αὐτῶν] [și] în viața lor 
și [în] spatele lor, către cei morți [ἐν ζωῇ αὐτῶν καὶ 
ὀπίσω αὐτῶν πρὸς τοὺς νεκρούς].  

4. Că[ci] cine [este cel] care este părtaș 
[κοινωνεῖ] cu toți cei vii? [Dar] este nădejde, că[ci] 
acesta, câinele cel viu, [este mai] bun decât leul cel 
mort.  

5. Că[ci] cei vii vor cunoaște că vor muri și cei 
morți nu sunt cunoscând nimic [καὶ οἱ νεκροὶ οὔκ 
εἰσιν γινώσκοντες οὐδέν] și încă nu le este lor 
răsplată [καὶ οὐκ ἔστιν αὐτοῖς ἔτι μισθός], că[ci] a 
fost uitată pomenirea lor.  
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6. Și încă [și] iubirea lor, și încă [și] ura lor, și 
încă [și] râvna lor, deja a[u] pierit. Și încă partea lor 
nu [mai] este întru veac în tot [ce] a fost făcut sub 
soare.     

7. Vino [și] mănâncă în[tru] veselie pâinea ta 
[δεῦρο φάγε ἐν εὐφροσύνῃ ἄρτον σου] și bea în[tru] 
inimă bună vinul tău [καὶ πίε ἐν καρδίᾳ ἀγαθῇ οἶνόν 
σου]! Că[ci] acum a binevoit Dumnezeu [întru] lu- 
crurile tale [ὅτι ἤδη εὐδόκησεν ὁ Θεὸς τὰ ποιήματά 
σου].  

8. Să fie albe în toată vremea veșmintele tale și 
să nu lipsească uleiul pe capul tău!  

9. [Și] vezi de viața cu femeia [ta], pe care ai 
iubit-o [în] toate zilele vieții [și] ale deșertăciunii 
tale, care ți-au fost date ție sub soare [în] toate zilele 
deșertăciunii tale! Că aceasta [este] partea ta în[tru]  
viața ta și în[tru] osteneala ta [cu] care tu te oste- 
nești sub soare.  

10. Fă toate câte are să afle mâna ta să facă, 
[după] cum [este] puterea ta! Că nu este lucru și 
gând și cunoaștere și înțelepciune în Iad [ὅτι οὐκ 
ἔστιν ποίημα καὶ λογισμὸς καὶ γνῶσις καὶ σοφία ἐν 
ᾍδῃ], acolo unde tu mergi [ὅπου σὺ πορεύῃ ἐκεῖ].  

11. M-am întors și am văzut sub soare că nu 
[este] drumul al celor sprinteni [οὐ τοῖς κούφοις ὁ 
δρόμος] și nu [este] războiul al celor puternici și 
încă [și] pâinea nu [este] a celor înțelepți și încă [și] 
avuția nu [este] a celor pricepuți și încă [și] harul 
[χάρις] nu [este] al celor care cunosc. Că[ci există] 
vreme și întâlnire [în care] se va [vor] întâlni toți 
aceștia.  

12. Că[ci] încă nu și-a cunoscut omul vremea 
lui, [ci] ca peștii care sunt vânați în plasă rea și ca 
păsările care sunt vânate în cursă, ca aceștia sunt 

29



prinși în cursă fiii omului întru vremea cea rea, când 
are să cadă peste ei fără de veste.  

13. Și încă [și] această înțelepciune am văzut 
sub soare și mare este pentru mine:  

14. o cetate mică și puțini oameni în ea și are 
să vină peste ea împărat mare și o va încercui pe ea 
și are să zidească pentru ea garduri mari.  

15. Și are să afle în ea bărbat sărac [și] înțelept 
și va mântui cetatea lui în[tru] înțelepciunea sa. Și 
omul nu a fost pomenit împreună cu bărbatul acela 
sărac.   

16. Și eu am zis: „[Mai] bună [este] înțelep- 
ciunea decât puterea [ἀγαθὴ σοφία ὑπὲρ δύναμιν] și 
înțelepciunea săracului disprețuit și cuvintele lui 
[καὶ σοφία τοῦ πένητος ἐξουδενωμένη καὶ λόγοι 
αὐτοῦ], [care] nu sunt ascultate [οὔκ εἰσιν ἀκουό- 
μενοι]”.  

17. Cuvintele celor înțelepți se aud în[tru] 
odihnă [λόγοι σοφῶν ἐν ἀναπαύσει ἀκούονται] [mai 
degrabă] decât strigarea [celor care] stăpânesc 
în[tru] nebunii [ὑπὲρ κραυγὴν ἐξουσιαζόντων ἐν 
ἀφροσύναις].  

18. [Mai] bună [este] înțelepciunea decât 
navele războiului. Și păcătuind unul va pieri bună- 
tate multă [ἁμαρτάνων εἷς ἀπολέσει ἀγαθωσύνην 
πολλήν].  
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Capitolul 10  
 

 
 
1. Muștele, murind [în ulei], vor strica 

pregătirea gustului uleiului, [iar] puținul înțelep- 
ciunii [este mai] cinstit decât slava cea mare a nebu- 
niei.  

2. Inima celui înțelept [este] întru dreapta lui, 
iar inima celui nebun [este] întru stânga lui.  

3. Și încă [fiind] pe cale, când are să meargă cel 
nebun, îi va lipsi inima lui, și, pe care le va socoti, 
toate sunt nebunie [ἀφροσύνη].  

4. Dacă duhul celui care stăpânește are să se 
suie peste tine, să nu îți părăsești locul tău, că[ci] 
vindecarea va opri mari păcate [ἴαμα καταπαύσει 
ἁμαρτίας μεγάλας].   

5. Este [și o altă] răutate pe care am văzut-o 
sub soare, care [s-a petrecut] fără de voie [și] care a 
ieșit de la fața celui care stăpânește:  

6. cel nebun s-a dat în[tru] înălțări mari și cei 
bogați vor ședea în[tru] smerenie.    

7. Am văzut robi pe cai și stăpânitori mergând 
ca robii pe pământ.  

8. Cel care sapă groapă, în ea va cădea și pe cel 
care dărâmă gardul, șarpele îl va mușca pe el.   

9. Scoțând pietre, se va strica în[tru] ele, [iar] 
despicând lemne, se va primejdui în[tru] ele.   

10. Dacă are să cadă unealta de fier și el fața și-
a tulburat34, dar puterile îl vor întări, că[ci] priso- 
sirea celui bărbătos [este] înțelepciunea.  

11. Dacă șarpele are să muște  

                                           
34 Se tulbură cel căruia i se strică unealta de fier pe 

care o are în mână.  
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nu [are să o facă] în șoaptă. Dar nu este 
prisosire celui care vrăjește35.  

12. Har [sunt] cuvintele gurii celui înțelept 
[λόγοι στόματος σοφοῦ χάρις], iar buzele celui 
nebun îl vor îneca pe el [καὶ χείλη ἄφρονος κατα- 
ποντιοῦσιν αὐτόν].  

13. Nebunia [este] începutul cuvintelor gurii 
sale și învăluire rea [περιφέρεια πονηρά] [este] cea 
din urmă [rostire] a gurii sale.  

14. Și cel nebun înmulțește cuvintele [καὶ ὁ 
ἄφρων πληθύνει λόγους]. [Căci] nu a cunoscut omul 
ce [este] ceea ce s-a făcut și ce [este] ceea ce va fi 
după el. [Și] cine îi va vesti lui?  

15. Osteneala celor nebuni îi va obosi pe ei 
[μόχθος τῶν ἀφρόνων κοπώσει αὐτούς], care nu au 
cunoscut să meargă întru cetate [ὃς οὐκ ἔγνω τοῦ 
πορευθῆναι εἰς πόλιν].  

16. Vai ție cetate, care împăratul tău [este] mai 
tânăr și stăpânitorii tăi mănâncă în[tru] dimineață!  

17. Fericit [ești] tu pământ[ule], care împăratul 
tău [este] fiul celor liberi [υἱὸς ἐλευθέρων] și stă- 
pânitorii tăi, la vreme [πρὸς καιρὸν], vor mânca în 
putere și nu se vor rușina [φάγονται ἐν δυνάμει καὶ 
οὐκ αἰσχυνθήσονται][!] 

18. În[tru] leneviri se va smeri acoperișul [ἐν 
ὀκνηρίαις ταπεινωθήσεται ἡ δόκωσις] și în trândăvia 
mâinilor casa va pica [καὶ ἐν ἀργίᾳ χειρῶν στάξει ἡ 
οἰκία]. 

19. Întru râs fac pâinea și vinul îl [îi] veselește 
pe cei vii și argintul va fi ascultat împreună cu toți.  

20. Și încă în conștiința ta pe împărat să nu-l 
blestemi [καί γε ἐν συνειδήσει σου βασιλέα μὴ 
καταράσῃ] și în cămările paturilor/ ale dormitoa- 
relor tale să nu blestemi pe cel bogat [καὶ ἐν 
                                           

35 Nu câștigă nimic cel care se ocupă cu vrăji.  
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ταμιείοις κοιτώνων σου μὴ καταράσῃ πλούσιον]. 
Că[ci] pasărea cerului se va duce împreună cu glasul 
[ὅτι πετεινὸν τοῦ οὐρανοῦ ἀποίσει σὺν τὴν φωνήν] 
[ei] și cel care are aripi va spune cuvânt [καὶ ὁ ἔχων 
τὰς πτέρυγας ἀπαγγελεῖ λόγον].  
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Capitolul 11  
 
 

 
1. Trimite pâinea ta pe fața apei [ἀπόστειλον 

τὸν ἄρτον σου ἐπὶ πρόσωπον τοῦ ὕδατος], că[ci] în 
mulțimea zilelor o vei afla pe ea [ὅτι ἐν πλήθει τῶν 
ἡμερῶν εὑρήσεις αὐτόν]!   

2. Dă partea [de pâine în] șapte, încă și [în] opt, 
[pentru] ca să nu cunoști ce rău va fi pe pământ! 

3. Dacă norii au să se umple de ploaie, [ei] 
toarnă peste pământ. Și dacă are să cadă copac în 
vântul de sud/ în austru și dacă [are să cadă] în 
[vântul] de nord/ în crivăț, [în] locul [în] care va 
cădea copacul, acolo va fi.  

4. Păzind vântul, nu va semăna și privind în 
nori, nu va secera.  

5. În care [oameni] nu este cunoscută care [ἐν 
οἷς οὐκ ἔστιν γινώσκων τίς][este] calea duhului [ἡ 
ὁδὸς τοῦ πνεύματος] [lor]. [Și la fel] ca oasele în 
pântecele celei însărcinate [ὡς ὀστᾶ ἐν γαστρὶ τῆς 
κυοφορούσης], [tot] astfel nu vei cunoaște lucrurile 
lui Dumnezeu, câte va face [El] cu toate [οὕτως οὐ 
γνώσῃ τὰ ποιήματα τοῦ Θεοῦ ὅσα ποιήσει σὺν τὰ 
πάντα] [câte a zidit].    

6. În[tru] dimineață seamănă sămânța ta și 
[până] în[tru] seară nu lăsa mâna ta36! Că[ci] nu 
cunoști ce va urma, sau aceasta sau aceea, și dacă 
amândouă [sunt] deopotrivă de bune.  

7. Și dulce [este] lumina și bună [este ea] 
ochilor a vedea [dimpreună] cu soarele.  

8. Că[ci] și dacă omul va trăi ani mulți,  în[tru] 
toate acestea se va veseli și își va aminti zilele 

                                           
36 Nu odihni mâna ta până seara.  
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întunericului [τὰς ἡμέρας τοῦ σκότους], că[ci] multe 
vor fi. Tot ceea ce vine37 [este] deșertăciune [πᾶν τὸ 
ἐρχόμενον ματαιότης].  

9. Veselește-te, tinere, în[tru] tinerețea ta 
[εὐφραίνου νεανίσκε ἐν νεότητί σου] și îmbunează-
ți inima ta în zilele tinereții tale [καὶ ἀγαθυνάτω σε 
ἡ καρδία σου ἐν ἡμέραις νεότητός σου] și umblă în 
căile inimii tale [καὶ περιπάτει ἐν ὁδοῖς καρδίας σου] 
și în[tru] vederea ochilor tăi [καὶ ἐν ὁράσει ὀφθαλ- 
μῶν σου] și cunoaște că, peste toate acestea, te va 
aduce Dumnezeu în[tru] judecată [καὶ γνῶθι ὅτι ἐπὶ 
πᾶσι τούτοις ἄξει σε ὁ Θεὸς ἐν κρίσει]!  

10. Și depărtează mânia de la inima ta [καὶ 
ἀπόστησον θυμὸν ἀπὸ καρδίας σου] și treci [peste] 
răutatea din trupul tău [καὶ παράγαγε πονηρίαν ἀπὸ 
σαρκός σου]! Că[ci] tinerețea și nebunia38 [sunt] 
deșertăciune [ὅτι ἡ νεότης καὶ ἡ ἄνοια ματαιότης].   

 
  

                                           
37 Tot ceea ce vine în existență, tot ceea ce se petrece 

este deșertăciune.  
38 În Biblia de la 1688 găsim „nebunia”. În ed. BOR 

1988 avem „copilăria”. În ed. BOR 2001: „nebunia”. În VUL 
avem însă: „adulescentia enim et voluptas vana sunt [căci 
tinerețea și plăcerea sunt deșarte]. În WTT: lb,h'( tWrßx]V;h;(w> 
tWdïl.Y:h;-yKi( [căci copilăria și tinerețea/ întunecimea (sunt) 

nimicnicie].   
Și atât în latină, prin plăcere, sau în ebraică, prin 

întunecime, se indică izbucnirea patimilor în adolescenți, în 
cei tineri. Căci, acaparându-i patima desfrânării, ea le întu- 
necă curăția lor.  
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Capitolul 12 
 
 

 
1. Și amintește-ți de Cel care te-a zidit pe tine 

în zilele tinereții tale, până unde nu au să vină zilele 
răutății! Și au să vină înainte[a ta] anii în[tru] care 
vei zice: „Nu este mie, în aceștia, voia [οὐκ ἔστιν μοι 
ἐν αὐτοῖς θέλημα]39[!]”,  

2. până ce nu are să se întunece soarele și 
lumina și luna și stelele, și [nu] au să se întoarcă 
norii înapoia ploii,  

3. în ziua [în] care au să se clatine paznicii casei 
și au să se strice oamenii puterii. Și s-au lenevit cei 
care macină, că[ci] s-au împuținat. Și se vor întu- 
neca cele care văd în găuri [καὶ σκοτάσουσιν αἱ 
βλέπουσαι ἐν ταῖς ὀπαῖς].   

4. Și vor închide ușa în piață [καὶ κλείσουσιν 
θύρας ἐν ἀγορᾷ], în slăbiciunea glasului celei care 
macină [ἐν ἀσθενείᾳ φωνῆς τῆς ἀληθούσης]. Și se va 
ridica întru glasul vrabiei [καὶ ἀναστήσεται εἰς 
φωνὴν τοῦ στρουθίου] și se vor smeri toate fiicele 
cântării [καὶ ταπεινωθήσονται πᾶσαι αἱ θυγατέρες 
τοῦ ᾄσματος].  

5. Și încă dintru înălțime vor vedea și [vor fi] 
uimiri în cale [καὶ θάμβοι ἐν τῇ ὁδῷ]. Și are să 
înflorească migdalul. Și are să se îngrașe lăcusta. Și 
are să se împrăștie caperul [κάππαρις]40. Că[ci] a 
mers omul întru casa veacului său [ὅτι ἐπορεύθη ὁ 
ἄνθρωπος εἰς οἶκον αἰῶνος αὐτοῦ] și i-au încercuit 
în piață pe cei loviți,  

6. până ce nu are să se răstoarne funia 

                                           
39 Cu sensul: „Nu este voia mea în ei. Nu îmi plac 

acești ani”.  
40 A se vedea: https://en.wikipedia.org/wiki/Caper.  
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argintului și [nu] are să se zdrobească îm- 
preună [cu] înflorirea aurului. Și are să se zdro- 
bească citura/ ciutura de la fântână. Și are să se 
învârtă împreună roata de la groapă.  

7. Și are să se întoarcă țărâna în pământ, 
[după] cum era [καὶ ἐπιστρέψῃ ὁ χοῦς ἐπὶ τὴν γῆν ὡς 
ἦν], și duhul41 are să se întoarcă la Dumnezeu, Care 
l-a dat pe el [καὶ τὸ πνεῦμα ἐπιστρέψῃ πρὸς τὸν Θεόν 
Ὃς ἔδωκεν αὐτό].  

8. „Deșertăciune a deșertăciunilor”, a zis Eccli- 
siastisul. Toate [sunt] deșertăciune.  

9. Și de prisos [este] că Ecclisiastisul a fost 
înțelept. Încă [și aceea că] a învățat cunoaștere îm- 
preună cu poporul. Și urechea va cerceta podoaba 
parabolelor [καὶ οὖς ἐξιχνιάσεται κόσμιον παρα- 
βολῶν].    

10. Multe a căutat Ecclisiastisul [ca] să afle 
cuvintele voinței [λόγους θελήματος] și scriind 
dreptatea [καὶ γεγραμμένον εὐθύτητος] [și] cuvinte- 
le adevărului [λόγους ἀληθείας].  

11. Cuvintele celor înțelepți [sunt] ca bețele 
ascuțite și ca cuiele sădindu-se [λόγοι σοφῶν ὡς τὰ 
βούκεντρα καὶ ὡς ἧλοι πεφυτευμένοι], care din 
strângeri s-au dat, de la un Păstor [οἳ παρὰ τῶν 
συναγμάτων ἐδόθησαν ἐκ Ποιμένος ἑνὸς], și de 
prisos [este luând] din ele.  

12. Fiul meu, păzește-te să faci cărți multe [υἱέ 
μου φύλαξαι ποιῆσαι βιβλία πολλά], [că] nu este un 
sfârșit [οὐκ ἔστιν περασμός][al lor]! Iar cercetarea/ 
studiul mult [este] oboseală a trupului [καὶ μελέτη 
πολλὴ κόπωσις σαρκός].  

13. Ascultă sfârșitul a tot cuvântul: Teme-te de 
Dumnezeu și păzește poruncile Lui! Că[ci lucrul] 
acesta [este pentru] tot omul.  
                                           

41 Sufletul omului.  
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14. Că[ci] Dumnezeu, împreună cu toată face- 
rea, o va duce în[tru] judecată [ὅτι σὺν πᾶν τὸ 
ποίημα ὁ Θεὸς ἄξει ἐν κρίσει], în[tru] totul trecând 
cu vederea, chiar dacă [este] bine și chiar dacă [este] 
rău [ἐν παντὶ παρεωραμένῳ ἐὰν ἀγαθὸν καὶ ἐὰν 
πονηρόν].   
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